
 
 
 



 
 

 
 
 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Найменування показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

денна форма 
навчання 

вечірня форма 
навчання 

Вибіркова дисципліна  

Рік підготовки: 
2-й 2-й 

Семестр 
1-2-й 1-2-й 

Лекції 
16 год. 16 год. 

Практичні, семінарські 
14 год. 14 год. 

Лабораторні 
Не передбачені 

Самостійна робота 
60  год. 60  год. 

у т.ч. ІНДЗ*:     --       год. 

Загальна кількість:  
 
кредитів  – 3 
 
годин – 90 
 
залікових модулів – 1 
 
змістових модулів – 2 
 

 
 ІНДЗ* – не передбачено 
навчальним планом 

 

 
Галузь знань: 

10 Природничі науки 
 

Спеціальність:  
106 «Географія» 

 
 
Рівень вищої освіти: 
третій (освітньо-

науковий) 
 

Форма підсумкового 
контролю:  

залік 
   * – за наявності



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою вивчення курсу «Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності» 

є формування системи знань з теоретичних, методологічних і прикладних 
положень  парадигми інтернаціоналізації в сфері сучасної вищої освіти і науки з 
урахуванням глобальних тенденцій, викликів та соціально-економічних 
трансформацій. 

Логіка і структура курсу «Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності» 
дозволить PhD-студентам засвоїти необхідний обсяг знань, що дає можливість 
досягти високого рівня професійної компетентності у науково-дослідній сфері 
відповідно до стандартів ESG.  

Завдання. Основними завданнями курсу є вивчення таких проблем, як:  
 дослідження процесів інтернаціоналізації в сфері освіти і науки на 

національному, галузевому, інституційному рівнях; 
 вивчення механізмів функціонування основних форм інтернаціоналізації 

вищої освіти і науки – внутрішньої (Internationalization at Home) та зовнішньої 
(Internationalization Abroad); 

 розробка цільових орієнтирів, методів, засобів, інструментів  
інтернаціоналізації ринку освітніх послуг та наукових досліджень; 

 вивчення особливостей програм академічної мобільності (індивідуальної, 
студентської та НПП, мобільність освітніх програм, інституційна мобільність); 

 набуття вмінь критично аналізувати моделі інтернаціоналізації освітньої 
діяльності на наукових досліджень. 

 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 
Загальні компетентності:  

 ЗK01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу . 
 ЗK02. Здатність працювати в міжнародному середовищі. 
 ЗК05. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 
 ЗК07. Здатність спілкуватися  на фахову тематику з експертами з  інших 

галузей.  
 ЗК08.Здатність до усної і письмової презентації та обговорення результатів 

наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та 
англійською мовами. 
Спеціальні компетентності:  

 СК04. Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні 
інноваційні проекти в географії та дотичні до неї міждисциплінарні 
проекти, лідерство під час їх реалізації. 

 СК05. Здатність використовувати новітні інформаційно-комунікаційні 
технології, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній 
діяльності. 

 СК07. Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези 
досліджуваної проблеми, що передбачає глибоке переосмислення, 
застосування  наявних фундаментальних та створення нових цілісних знань.  



 СК11. Здатність демонструвати знання сучасного стану, основних 
тенденцій та перспектив розвитку географічної науки, орієнтуватись в 
сучасних проблемах наукових досліджень в галузі географії та суміжних 
науках, продукувати нові ідеї при вирішенні дослідницьких і практичних 
задач. 
 
Очікувані програмні результати навчання.  
Кінцеві програмні результати навчання (РН), формуванню яких сприяє 

навчальна дисципліна «Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності»: 
 РН01 Передові концептуальні та методологічні знання з географії 

(економічної та соціальної географії, біогеографії і географії ґрунтів, 
фізичної географії, геофізики і геохімії ландшафтів,  конструктивної 
географії і раціонального використання природних ресурсів), а також 
дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних 
досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, 
засвоєння нових знань та здійснення інновацій. 

 РН06. Знання ранніх та нових актуальних напрямів досліджень, сучасних 
досягнень в галузі географії,  застосовування їх для вирішення наукових  
завдань і самостійної пошукової роботи в межах обраної спеціальності 
(Географія). 

 РН9. Вміти розробляти та реалізовувати наукові та інноваційні проекти, які 
дають можливість переосмислити наявні та створити нові цілісні знання для 
розв’язування значущих наукових проблем географії з дотриманням норм 
академічної етики і врахуванням соціальних, економічних, екологічних та 
правових аспектів. 

 РН10. Вміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 
технології, комп’ютерні засоби та програми при проведенні наукових 
досліджень та в освітній діяльності (пошук, оброблення та аналіз 
інформації, статистичні методи аналізу даних великого обсягу). 

 РН11. Вміти ініціювати, організовувати та проводити комплексні 
дослідження в галузі географії, науково-дослідницькій та інноваційній 
діяльності, використовуючи міждисциплінарні підходи, результатом яких є 
отримання нових знань. 
 
В результаті вивчення навчальної дисципліни PhD-студент повинен:  
знати: загальні закономірності визначення сутності поняття 

«інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності», її форм, основні види 
академічної мобільності та можливості їх реалізації, механізми формування нових 
міжнародних стандартів освітніх програм, форми і процедури імплементації 
програм «подвійних дипломів», механізми інтеграції в освітні програми та 
наукові дослідження міжнародного виміру та стандартів, експорт освітніх послуг 
та результатів наукових досліджень, створення стратегічних освітньо-наукових 
альянсів; 

вміти: критично оцінювати і порівнювати теоретичні концепції і світові 
практики інтернаціоналізації освітньої діяльності та наукових досліджень для 
аналізу проблем реалізації їх стратегічних пріоритетів, використовувати 



фундаментальні знання для імплементації існуючих та розробки нових цільових 
орієнтирів, методів, засобів, інструментів  інтернаціоналізації ринку освітніх 
послуг та наукових досліджень і надання відповідних рекомендацій. 

 
3. Зміст навчальної дисципліни 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1  

Теоретико-методологічні основи інтернаціоналізації  
освітньо-наукової діяльності 

Тема 1. Інтернаціоналізація: дефініційне визначення та роль в 
сучасному освітньому середовищі. 

Вступ до проблематики визначення сутності поняття «інтернаціоналізація» 
та «інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності». Методологічні проблеми 
трактування поняття «інтернаціоналізація», її основні форми та характеристики. 

Тема 2. Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності як чинник 
конкурентоспроможності сучасного ЗВО. 

Механізми функціонування основних форм інтернаціоналізації вищої освіти 
і науки – внутрішньої (Internationalization at Home) та зовнішньої 
(Internationalization Abroad). Інтернаціоналізація освітніх планів і програм. Форми 
транснаціональної освіти. Критерії та індикатори ефективності  
інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності ЗВО. 

Тема 3.  Академічна мобільність в умовах інтернаціоналізації освіти і 
науки. 

Систематизація та аналіз форм академічної мобільності. Інтегральна 
класифікація форм міжнародної академічної мобільності на основі критеріїв: цілі 
мобільності, період освіти, інституціоналізація мобільності, ступінь інтеграції в 
освітній процес. Показники ефективності академічної мобільності / рейтинги. 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

Прикладні положення реалізації інтернаціоналізації освітньо-наукової 
діяльності сучасного ЗВО. 

 Тема 4.  Основи підготовки проектних заявок і фандрайзинг.  
Фандрайзинг: функції та види. Організації-донори, грантодавці, спонсори. 
Особливості подання заявок на фінансування, що залежать від пріоритетів, 

специфіки тематики та роботи фондів. Етапи написання пропозиції проекту. 
Самооцінювання проектної пропозиції. Краудфандинг наукових проектів. 

Тема 5. Міжнародна грантова підтримка індивідуальної академічної 
мобільності  

Нормативно-правова база із забезпечення академічної мобільності в 
Україні. Основні програми грантової підтримки академічної мобільності для 
українських вчених: базові вимоги до аплікантів, типова структура аплікаційного 
пакету, мовні компетенції (CEFR та системи міжнародної мовної сертифікації). 
Складання навчального плану: каталоги курсів і принципи роботи з ними; 
інструментарій ECTS. 

 
 



Тема 6. Міжнародна грантова підтримка проектів у галузі освіти і 
науки  

Національні пріоритети у галузі науки і освіти. Класифікація проектів за 
метою. Огляд програм ЄС для підтримки проектів у галузі освіти та науки 
(Erasmus +KA2, КА3; Horizon2020; DAAD; IVF; MATRA; фонд Конрада 
Аденауера; фонд Генріха Белля; SIDA). Структура гранту: основні й додаткові 
грантові кошти; кофінансування; критерії придатності для фінансування 
(eligibility); основні витратні статті; прямі й непрямі витрати; єдина ставка (flat 
rate); калькулятори коефіціентів; принципи ефективного планування бюджету 
(cost-efficiency); форми звітності.  

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 

Кількість годин 

Денна форма Вечірня форма 

Усього у тому числі у тому числі 
Назви змістових модулів і тем 

 л п лаб інд ср 
Усього 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовний модуль 1.   Теоретико-методологічні основи інтернаціоналізації освітньо-

наукової діяльності 
Тема 1. Інтернаціоналізація: 
дефініційне визначення та роль в 
сучасному освітньому 
середовищі  

14 2 2   10 14 2 2   10 

Тема 2. Інтернаціоналізація 
освітньо-наукової діяльності як 
чинник конкурентоспроможності 
сучасного ЗВО  

14 2 2   10 14 2 2   10 

Тема 3.  Академічна мобільність 
в умовах інтернаціоналізації 
освіти і науки 

14 2 2   10 14 2 2   10 

Разом за змістовним модулем 1 42 6 6   30 42 4    30 

Змістовний модуль 2.   Прикладні положення реалізації інтернаціоналізації освітньо-
наукової діяльності сучасного ЗВО 

Тема 4.  Основи підготовки 
проектних заявок і фандрайзинг 

14 2 2   10 14 2 2   10 

Тема 5. Міжнародна грантова 
підтримка індивідуальної 
академічної мобільності 

14 4 2   10 14 4 2   10 

Тема 6. Міжнародна грантова 
підтримка проектів у галузі 
освіти і науки 

18 4 4   10 18 4 4   10 

Разом за змістовним модулем 2 48 10 8 30 48 10 8  30
Усього годин 90 16 14   60 90 16 14   60 

5. Теми семінарських занять 

Не передбачено навчальним планом 
 

5. Теми практичних  занять 



№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин

 1 Інтернаціоналізація: дефініційне визначення та роль в 
сучасному освітньому середовищі

2 

2 Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності як чинник 
конкурентоспроможності сучасного ЗВО 

2 

3 Академічна мобільність в умовах інтернаціоналізації освіти і 
науки 

2 

4 Основи підготовки проектних заявок і фандрайзинг 2 
5 Міжнародна грантова підтримка індивідуальної академічної 

мобільності 
2 

6 Міжнародна грантова підтримка проектів у галузі освіти і 
науки 

4 

 
7. Теми лабораторних  занять 

Не передбачено навчальним планом 
 

8. Самостійна  робота 
Кількість годин№ з/п  

Назва теми / види занять Денна 
форма 

навчання

Вечірня 
форма 

навчання

1. Методологія дослідження ефективності інтернаціоналізації 
освітньо-наукової діяльності основних університетів-
партнерів. 

10 10 

2. Особливості розробки наукового проекту в рамках двох- або 
багатосторонньої партнерської угоди. 

10 10 

3. Складання кошторису (бюджету) проекту. 10 10 

4. Інструментарій оцінки інституційного потенціалу вищої 
освіти (Higher Education Institutional Capacity Assessment 
Tool – HEICAT). За його допомогою визначити сильні і 
слабкі сторони ОНУ імені І.І. Мечникова за такими 
позиціями: а) стратегічний дослідницький менеджмент, б) 
грантова діяльність, в) дослідницька етика,  
г) професійний/кар‘єрний розвиток науковців, д) заохочення 
наукових досліджень, е) наукова інфраструктура.  
є) студентська наука. 

10 10 

5. Виристовуючи Карту професійного розвитку науковця, 
(Vitae Researcher Development Framework ), розроблену 
британським Центром дослідження кар‘єрного розвитку 
(CRAC), оцініть і проаналізуйте можливості власного 
наукового розвитку у найближчі 5 років. 

10 10 



6. Планування навчального та науково-дослідницького 
стажування в рамках академічної мобільності. Скласти 
повний аплікаційний пакет для участі у програмі 
академічного обміну Erasmus+ KA107. 

10 10 

 
9. Індивідуальне науково - дослідне завдання 

Не передбачено навчальним планом. 
 

10. Методи навчання 
 Лекції, розповідь, пояснення, ілюстрація, обговорення проблемних питань, 
виконання теоретичних і практичних завдань, розв’язання ситуаційних вправ, 
виконання самостійних завдань. 

 
11. Методи контролю 

Поточний контроль PhD-студентів здійснюється:  
 тест-контролем знань з кожного змістового модуля, розрахункові та ситуаційні 

завдання;  
 оцінювання практичних навичок;  
 оцінювання виконання самостійної роботи;  
 оцінювання письмової самостійної роботи (есе);  
 підсумковий письмовий проєкт.  

Підсумкова оцінка отримується PhD-студентом за результатами всіх видів 
контролю.  

Рівень знань студента оцінюється за 100–бальною шкалою. 
 
 

12. Питання для підсумкового контролю 
1. Визначення сутності поняття «інтернаціоналізація», «інтернаціоналізація 

освітньо-наукової діяльності».  
2. Методологічні проблеми трактування поняття «інтернаціоналізація».  
3. Основні форми інтернаціоналізації освітньо-наукової діяльності. 
4. Якісні і кількісні характеристики інтернаціоналізації освітньо-наукової 

діяльності. 
5. Методологічні проблеми трактування поняття «інтернаціоналізація». 
6. Внутрішня форма інтернаціоналізації вищої освіти і науки (Internationalization 

at Home). 
7. Зовнішня форма інтернаціоналізації вищої освіти і науки (Internationalization 

Abroad). 
8. Інтернаціоналізація освітніх планів і програм. 
9. Розробка міжнародних компетентностей. 
10. Критерії ефективності  інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності ЗВО. 
11. Індикатори ефективності  інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності 

ЗВО. 
12. Аналіз форм академічної мобільності. 
13. Критерії класифікації форм міжнародної академічної мобільності. 
14. Інтегральна класифікація форм міжнародної академічної мобільності. 



15. Показники ефективності академічної мобільності. 
16. Сутність, функції та види фандрайзингу. 
17. Особливості подання заявок на фінансування проектів. 
18. Етапи написання пропозиції проекту. 
19. Самооцінювання проектної пропозиції. 
20. Краудфандинг наукових проектів. 
21.  Основні вимоги до програм грантової підтримки академічної мобільності для 

українських вчених. 
22. Складання навчального плану: каталоги курсів; інструментарій ECTS. 
23. Національні пріоритети у галузі науки і освіти в глобалізації.  
24. Класифікація освітньо-наукових проектів за метою подання. 
25. Програми ЄС для підтримки проектів у галузі освіти та науки. 
26. Особливості складання кошторису (бюджету) проекту. 
27. Структура гранту, його основні складові. 
28.  Критерії придатності для фінансування (eligibility) проекту (гранту). 
29. Принципи ефективного планування бюджету (cost-efficiency) проекту. 
30. Форми звітності проекту (гранту).  

 
13. Розподіл балів, які отримують аспіранти 

Види оцінювання 
% від 

остаточної 
оцінки 

ЗМ 1 (теми 1-3) – опитування під час занять, поточне тестування, вирішення 
проблемних ситуацій, обговорення дискусійних положень 

20 

ЗМ 2 (теми 4-6) – опитування під час занять, поточне тестування, вирішення 
проблемних ситуацій, обговорення дискусійних положень 

20 

Самостійна робота 30 
Залік: питання, наукова доповідь за темою 30 

 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 
Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 

види навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ЕСТЗ  для екзамену, курсового 

проекту, (роботи), практик? 
для заліку 

90-100 А  відмінно 
82-89 В  
74-81 С  

добре 

64-73 D 
60-63 Е  

задовільно 

зараховано 

35-59 
 

FХ  
незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0-34 
 

F 

незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 
обов'язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

14. Методичне забезпечення 



Комплексне навчально-методичного забезпечення, література і джерела, 
ілюстративні матеріали, статті у фахових наукових та публіцистичних 
видання з тематики дисципліни, інформаційні ресурси. 
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